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েটা বামন渀হ? অনু
স砀ানী “িনউ হরাইজনস”

ক爀িব㌀ান

敭লখক - সুমন পাল

েটা 渀হ না বামন渀হ, এই 最昀 উেঠ এেসিছল 敭বশ কেয়ক বছর আেগই। যখন একিট 敭ছােটা 敭রাবিটক

মহাকাশযান িনউ হরাইজনস খুব কাছ 敭থেক তু েল পাঠােলা
敭পল এবং ভািবেয় তু লল আমােদর।

সূ
িচপ椀

েটার ছিব, এই 最昀 তখন আবার নতু ন মা椀া

এক-এ চ攀, ই-এ প㈀, ..................... নয়-এ নব渀হ, দশ-এ িদক। 敭ছাটেবলায় 敭শখা 敭সই নয়-এ
নব渀হর 敭শষ 渀হ
েটা-র 渀হ িহসােব 渀হণেযাগ漀তা হািরেয় যায় ২০০৬ সােলর ১৩ই 敭সে渀攀র 敭থেক।

International Astronomical Union আমােদর 敭সৗরজগেতর 渀হ最িলর 敭পাষাকী সং㌀া 敭দওয়ার 敭চ氀া কেরন
২০০৬ সােলর ২৪ 敭শ আগে搀র এক 湉বঠেক। 敭সখােন িঠক হয় 敭য 渀হ-এর ময慭敤াদা 敭পেত 敭গেল িন搀িলিখত
শত慭敤পূরণ আবশ漀ক :
১) ব爀িটেক সূয慭敤েক 敭ক攀 কের একিট িনিদ慭敤氀 ক㈀পেথ অবশ漀ই আবত慭敤ন করেত হেব।
২) ব爀িটেক এতটাই ভর সমৃ হেত হেব 敭য িনেজর অিভকষ慭敤 বল 愀ারাই যথাস攀ব 敭গালকাকৃিত 敭স ধারণ
করেত পাের। আরও িবেশষ ভােব বলেত 敭গেল বলেত হয় 敭য িনেজর অিভকষ慭敤 বল 愀ারা এমন আকৃিত

敭জানাথেনর 敭বড়াল রহস漀
অনুকুল সেব মুখ খুেলেছ – িদিদর
মুখঝামটায় এেকবাের িনব慭敤াক। িদিদর
উে জনার অবশ漀 সংগত কারণ আেছ।

অনুকুেলর অফু র爀 গ漀াঁজা গে爀র
আ洀মণই এই রােগর উৎস। বাবা
অবশ漀 বেলন অনুকুেলর গ漀াঁজা-গে爀র
মেধ漀 িক漀 ইত⸀ত িবি㈀ থােক সিত漀
- শংকর ঘটক

গ爀িব㌀ান

আনেত স㈀ম যােত উদৈ搀িতক সাম漀াব搀া 湉তির হয়।

আেপল রহস漀

৩) ব爀িটেক তার িনজ最 ক㈀পেথর চতু প慭敤া椀搀 পিরম愀লেক অন漀ান漀 ব爀 সমূহ 敭থেক মু瘀 রাখেত হেব।

কেলেজ এক বছেরর িসিনয়র িছল
দিজ慭敤লদা। কেলেজর উপর 敭থেক নীচ
পয慭敤爀 --- মােন ি最ি欀পাল 敭থেক 攀漀
কের দােরায়ান --- সকেলই দা漀ণ
পছ䰀 করত দিজ慭敤ল দাসেক। ড:
তলাপাে椀র িবেশষ ি最য়পা椀 িছল
দিজ慭敤লদা।

বুধ 敭থেক 攀漀 কের 敭নপচুন পয慭敤爀 সকেল সব最িল শত慭敤 敭মেন চেল; েটা 最থম িট শত慭敤 মানেলও 敭শষ শত慭敤িট
িস করেত পাের না। েটার ক㈀পেথ অন漀ান漀 敭য সকল ব爀 সমূহ রেয়েছ তার 敭মাট ভেরর তু লনায় েটার
ভর মা椀 ০.০৭ 最ণ। ফেল েটা পিরণত হল বামন渀েহ।
িক漀 攀ধু িব㌀ানীমহেলই নয়, সাধারণ জনমানেসও এই খচখচািন-িট রেয়ই 敭গল। আবার ল㈀ণীয় ও
তাৎপয慭敤পূণ慭敤 হল ওই ২০০৬ সােলই 湉তির হল আজ অবিধ 湉তির হওয়া মহাকাশযান最িলর মেধ漀 氀ততম “িনউ
হরাইজনস”। এর গড় গিতেবগ হল 最ায় ৪৫০০০ িক.িম./ঘ.। আমােদর 敭যমন একিট চাঁদ আেছ, 敭তমিন
েটার আেছ পাঁচিট – শ漀ারণ, ি搀琀, িন琀, হাই漀া এবং কাব慭敤ােরাস। েটা এবং তাঁর পাঁচিট উপ渀েহর ছিব
敭তালার এবং আনুষি ক অন漀ান漀 তথ漀ািদ সং渀হ করার জন漀 িনউ হরাইজনস যা椀া 攀漀 কের ২০০৬ সােলর
১৯ 敭শ জানুয়াির আেমিরকার 敭কপ ক漀ানােভরাল 敭থেক। উৎে㈀পেণর পর 敭থেক েটার 琀াইবাই (গিতশীল
মহাকাশযান ও ল㈀漀ব爀র মধ漀বত慭敤ী নূ漀নতম দূর椀) দূরে椀 敭পৗঁছােত িনউ হরাইজনেসর সময় লাগেব ৩৪৬৩
িদন বেল অিতসূ倀 িহসাব কেষিছেলন এই 最কে爀র সে সংি猀氀 িব㌀ানী এবং অন漀ান漀 সহকম慭敤ীবৃ䰀রা। নাসার সূ椀 敭থেক জানা 敭গেছ 敭য, িনধ慭敤ািরত সমেয়র এক িমিনট আেগই
েটার কােছ 敭পৗঁেছ 敭গেছ এই
মহাকাশযান এবং 最ায় ১২৫০০ িকিম দূর椀 敭থেক ১৪ িকিম/敭স গিতেবেগ চলেত চলেত 最াথিমক কাজ
সাফেল漀র সে 敭সের 敭ফেলেছ িনউ হরাইজনেসর ক漀ােমরা এবং 敭স欀র। 最থম ছিব এেস 敭পৗঁেছেছ নাসার
তথ漀েকে攀 এবং আ爀জ慭敤ােলর 敭দৗলেত সারা িবে椀র জনতা মূহূেত慭敤র মেধ漀 তা 敭পেয় 敭গেছ হােতর মুেঠায়।
িনউ হরাইজনেসর ক漀ােমরায় 敭তালা 最থম ছিবেত েটার পৃ猀তেলর লাল এবং কমলা আভা িমেলেছ আর
পাওয়া 敭গেছ উপত漀কা, পব慭敤ত ও গেত慭敤র ইি ত। এই ছিবিট 敭নওয়া হেয়েছ 琀ইবাই দূরে椀 敭পৗঁছেত ১৬ ঘ渀ার
পথ বািক থাকেত, পৃ猀 敭থেক 最ায় ৭৬৬০০০ িকিম দূরে椀। যিদও েটার িনর㈀ীয় অ嘀েল অ砀কার প漀াচ
এবং উ েরর িদেক উ䠦䈠猀ল অংশ সম甀েয় 湉বিচ椀ময় ভূখ愀 রেয়েছ, তবু ছিবেত 敭দখা 敭গেছ েটার পৃ猀তল
তার বৃহ ম উপ渀হ শ漀ারেণর পৃ猀তেলর তু লনায় সজীব এবং মসৃণ। এর কারণ ভূ-তাি攀ক সি洀য়তা হেত
http://www.scientiphilia.com/article.php?tno=401&cno=15

- রিব 敭সাম

িব㌀ান িনব砀
敭নােবলজয়ী মিহলা িব㌀ানী
মািরয়া িজওপাট慭敤
মািরয়া িজওপাট慭敤-এর জ洀 ১৯০৬
সােলর ২৮ জুন জাম慭敤ানীর কােটাউই攀
শহের। িতিন িছেলন মা-বাবার একমা椀
স爀ান। ১৯১০ সােল িতিন মা-বাবার
সে চেল আেসন গিট椀েজন শহের।
তাঁর বাবা গিট椀েজন িব椀িবদ漀ালেয়
িশ攀িচিকৎসা িবভােগর অধ漀াপক
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তার বৃহ ম উপ渀হ শ漀ারেণর পৃ猀তেলর তু লনায় সজীব এবং মসৃণ। এর কারণ ভূ-তাি攀ক সি洀য়তা হেত
পাের বেল িব㌀ানীেদর ধারণা। মহাকাশযােন রি㈀ত 敭স欀র
েটার চারধাের পাতলা নাইে㮐ােজেনর সেরর
অি⸀椀 সনা瘀 কেরেছ। অন漀ান漀 敭最াব 敭থেক জানা যাে䠀 敭য তাঁর পৃ猀তেল আরও বরফ এবং কম িশলা
রেয়েছ।

বাি攀েমােরর জন হপিক欀 িব椀িবদ漀ালেয়র 最ােয়ািগক 敭ভৗত গেবষণাগার-এ থাকা িব㌀ানীেদর সে

সরাসির

আর 敭কােনা 敭যাগােযাগ 敭নই িনউ হরাইজনস 敭রােবািটক মহাকাশযােনর। 最য়ংি洀য় তথ漀 সং渀হ 敭মােড 敭থেক
敭স তথ漀 সং渀হ কের রাখেব এবং পৃিথবীর িনয়椀ণ কে㈀ িনিদ慭敤氀 সময় অ爀র অ爀র তা পাঠােত থাকেব।

আপাতত ১৬ মাস ধের তথ漀 সং渀েহর কাজ চালােব িনউ হরাইজনস। তার মেধ漀 উে漀খেযাগ漀 হল েটা ও
তার পাঁচিট উপ渀েহর তথ漀 এবং তারপর 敭সৗরজগেতর আর এক অজানা 搀ান কুইপার 敭ব攀 অ嘀েলর তথ漀।
敭সৗরগজেতর অ嘀ল最িলেক িব㌀ানীরা িতনিট ভােগ ভাগ কেরেছন। 最থম ভােগ রেয়েছ বুধ, 攀洀, পৃিথবী,

ম েলর মেতা পাথুের, পািথ慭敤ব 渀হ। ি愀তীয় ভােগ রেয়েছ 湉দত漀সদৃশ漀 বৃহ猀িত, শিন, ইউেরনাস ও 敭নপচুন।
তৃ তীয় ভাগ হল 敭নপচুন-উ র অ嘀ল, এিটই কুইপার 敭ব攀 অ嘀ল যার মেধ漀
㈀ু ািত㈀ু ব爀 রেয়েছ।
পৃিথবী 敭থেক

েটা, ধূমেকতু এবং ল㈀ািধক

- ডঃ শতা氀ী দাস

ম ল িক একটা বাসেযাগ漀
渀হ? (পূ
ব慭敤最কািশেতর পর)
আর একটা পরী㈀া মূলত মাইে洀াবেদর
জন漀 করা হেয়িছল। এক িচমেট মািট
敭চ攀াের 敭রেখ তােক অ漀ািমেনা অ漀ািসড,
এবং অন漀ান漀 খাদ漀ব爀র একটা গাঁজলা
িদেয় আ 慭敤 করা হেয়িছল।
- পিরমল মুেখাপাধ漀ায়

最াচীন িব㌀ােনর িফিরি⸀

েটা পয慭敤爀 সুিবশাল দূর椀 অিত洀ম করা কালীন 敭য সব慭敤কিঠন চ漀ােল椀 মহাকাশযােনর সামেন

িছল তা হল ধূমেকতু সদৃশ ব爀 েটার পিরম愀েল ঢু েক 敭য ধূেলার ঝড় ও 敭মঘ সৃি氀 কের তা অিত洀ম করা।
এটা এখন বলাই বা挀ল 敭য িব㌀ানীরা এই ব漀াপাের চূড়া爀 সফল।

এই মহাকাশযানিট 敭য এত বছর ধের চলেছ তা হেল তার 最েয়াজনীয় শি瘀 敭যাগাড় হে䠀 敭কাথা 敭থেক? এর
শি瘀ঘর হল েটািনয়াম নামক 敭তজি愀য় ভাির 敭মৗেলর 敭থেক 最া িনউিⰀয় শি瘀। এিট ২০৩০ সাল পয慭敤爀

কম慭敤㈀ম থাকেব বেল িব㌀ানীেদর িব椀াস এবং এই সময়কােলর মেধ漀 আরও িবরাট দূর椀 অিত洀ম করাকালীন
কুইপার 敭ব攀 অ嘀েলর নানান তথ漀 সং渀হ করেব এবং পৃিথবীেত পাঠােব। এসব 敭থেক একটা িজিনস-ই
最িতভাত 敭হাক 敭য েটা-র বামন 渀েহ 敭য অবনমন হেয়িছল, 敭সই শাপমুি瘀 ঘেট 敭স আবার তার হারােনা

িব㌀ােন স氀ািনতেদর কথা
敭পােড়ােদর পাতা
েটা বামন渀হ?

ময慭敤াদা িফের পাক।

অনু
স砀ানী “িনউ

িনউ হরাইজনেসর 敭最ােজ攀 ম漀ােনজার 敭甀ন ফাউে䤀ন-এর মেত, “৫ বছর অ爀হীন অেপ㈀ার পর এই সাফল漀
এল যা 最মাণ করল কতটা সিঠক িছল িব㌀ানীেদর গেবষণা। মানব সভ漀তা ও মািক慭敤ন মহাকাশ গেবষণায় এই

হরাইজনস”

পব慭敤িট 最ণ慭敤া㈀ের 敭লখা থাকেব।” িব㌀ানীেদর এই সাফল漀 স愀েক慭敤 敭কমি眀েজর মহািব椀ত攀িবদ ি搀েফন হিকং
উ䠀ািসত হেয় একিট 敭রকড慭敤 করা বাত慭敤া পািঠেয় অিভন䰀ন জানান। িতিন বেলন, “পৃিথবী 敭থেক 敭কািট 敭কািট
িকেলািমটার দূের এই 敭ছােটা 敭রােবািটক মহাকাশযানিট আমােদর 敭সৗরজগেতর এেকবাের 最াে爀 থাকা
বরফপূণ慭敤 最েদশ রহস漀ময় েটার ওপর 最থম আেলাকপাত করেব। 敭সৗরজগত িকভােব সৃি氀 হেয়িছল 敭সই
ত攀 আরও ভােলাভােব বুঝেত িনউ হরাইজনেসর উপা 最িল আমােদর সাহায漀 করেত পাের। আমরা মানব
এবং আমরাই জানার জন漀 আকুল হই বেলই আমরা িবকিশত হই।”
Email – scientiphilia+sumanp@gmail.com

েটা 渀হ না বামন渀হ, এই 最昀 উেঠ
এেসিছল 敭বশ কেয়ক বছর আেগই।

যখন একিট 敭ছােটা 敭রাবিটক
মহাকাশযান িনউ হরাইজনস খুব কাছ
敭থেক তু েল পাঠােলা েটার ছিব,
- সুমন পাল

িব㌀ােনর ছড়া - মিম
最াচীন িমশর 敭দেশ িছল 最চলন।
最াণীের বানােয় মিম

- িপনাকী শ渀র 敭চৗধুরী

খাদ漀লবন িব㌀ােনর ছড়া
লবন 敭দেখিছ ওটা দানাদার হয়। বুিঝিন
িকভােব তাের NaCl কয়।। রসায়নত攀
মেত এই নাম তার। কীভােব হেয়েছ
িক漀 বুঝেবা এবার।।
- অপু পা椀

渀হ-উপ渀েহর নামকরণ
敭সৗরজগেতর 渀হ-উপ渀েহর নামকরণ
কের থােক একটা িবেশষ সং搀া যার
নাম International Astronomical
Union (IAU)।
- 敭রজাউল রাি漀
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